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  ١٧٥١  

א 
كانت القدرة عىل تذوق الكالم الرفيـع ومعرفـة إعجـاز القـرآن الكـريم 

, فهذه لغتهم التي يتكلمون هبا وهي جزء مـن حيـاهتم , فطرية عند العرب 
حتى اختلط العـرب بغـريهم عنـد اتـساع الفتوحـات , ركوزة يف طبائعهم م

فكانت احلاجة إىل , حيث بدأ اللحن يترسب إىل اللسان العريب , اإلسالمية 
وظهرت املالحظات , تدوين علوم اللغة للمحافظة عىل لغة القرآن الكريم 

َّالبالغية متفرقة ومتناثرة يف كتب اللغويني, والكتاب, واملفرس , ين, والرواة ُ
واشتد هبا املسري حتى تكاملت عىل يد إمام البالغيني عبد القـاهر اجلرجـاين 

حيث أخرج لنا طريقة متفردة يف , يف كتابيه أرسار البالغة ودالئل اإلعجاز 
معرفة إعجاز القرآن, أال وهي نظرية النظم القائمة عىل ربط اللفـظ بـاملعنى 

ًوفيها حيلل النص األديب حتلـيال قـائام عـىل , وإدراك العالقات القائمة بينهام  ً
ًالتذوق البالغي, وهو يعد بحق مؤسسا لعلم البالغة   ْثـم جـاء مـن بعـده , ُ َ

وأول مـن تناولـه بـالتلخيص اإلمـام , فعكف عليـه وخلـصه وأضـاع بريقـه 
َّوكانت له عقلية فلسفية أصولية فقسم وفرع, ثم تناوله أبـو , الفخر الرازي  َّ
ًكاكي فحدد وقسم وأخـذ مـن عبـد القـاهر أبوابـا متعـددة يعقوب الس ثـم , َّ

ُتوالت امللخصات والرشوح واحلوايش والتقارير وعممت هـذه املنـاهج يف 
, ًفغدا الدرس البالغـي جافـا , ُالتعليم, وغيبت بالغة عبد القاهر وطريقته 
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َودرس طالب العلـم البالغـة فـيام تـىل مـن عـصور عـىل طريقـة الـسكاكي, 
واسـتمر ذلـك حتـى , يب القزويني, قائمـة عـىل التقـسيم والتحديـد واخلط

ُوفقد الدرس البالغي التـذوق, وصـار يـدرس كـام يـدرس النحـو , عرصنا  ُ
, ّوظهــر الــضعف يف تعلــيم البالغــة وتعلمهــا , أمثلــة, وقاعــدة, وجــداول 

ــة إىل املرحلــة  ــة الثانوي ــدءا  باملرحل ًوســاد ذلــك يف مجيــع مراحــل التعلــيم ب
ًية التي خرجت طالبا غري قادرين عىل تذوق اللغة ومجاليات الـنص, اجلامع ْ َّ َ

 .وبالتايل مل يستطيعوا إكساب طالهبم هذه الصفة
وأنا يف ورقة العمـل هـذه يل وقفـة أطالـب فيهـا بتعمـيم وإحيـاء طريقـة 

 .  عبدالقاهر يف التذوق يف مجيع مراحل التعليم املختلفة
ثم أحتـدث عـن , لقاهر يف التذوق األديب ًوفيها أتناول أوال طريقة عبد ا

ــة  ــانوي واجلــامعي يف اململكــة العربي ــيم الث ــا يف مراحــل التعل مــدى تطبيقه
ثـم أخـتم , ُثم أبني مدى اهتامم أهل العلم بتطبيق هـذه النظريـة , السعودية 

ومنهـا مـا خيـص , البحث بتوصيات مهمة منها مـا خيـص التعلـيم الثـانوي  
ُتــصورت مــا ســتكون عليــه البالغــة إن طبــق مــنهج ثــم , التعلــيم اجلــامعي 

 .الشيخ
 كانــت طريقتــه يف دراســة :طريقــة عبــد القــاهر يف دراســة البالغــة: ًأوال

وقـد أجـرى الـدرس , البالغة قائمة عىل التذوق واسـتبطان معـاين الكـالم 
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وفـتح لنـا بـاب قـراءة معـاين الكلمـة وحتليـل , البالغي عىل الشعر واألدب 
َّكـام أنـه درب املتلقـي عـىل تـذوق الـنص, واسـتخدام , ملهـا املعاين التـي حت

 .كام دعا إىل شحذ اهلمم, وإبداع املعرفة, الفكر والبصرية, والتأمل 
يقـول عنـد دراسـة , وسنقف عند بعض حتليالتـه لنتعـرف عـىل طريقتـه 

ِّأبيات كثري ُ : 
َّولـام قضينا من منى كل حـاجـــة َُ ِ ِ َ َ ْومسح باألركان من  َّ ََ ْ َّ ُ هو ماسحَِ ِ 
ُوشدت عىل دهم املهاري رحالنا َ ْ ُِ َ َ َّ ُومل ينظر الغادي الذي هو رائح  ُ ُ ََّ َ ُ ْ َ ْ 
َأخــذنا بأطراف األحـاديث بيننا َ ْ ِ ِ َِ ِ َ ُوسالت بأعناق املــطي األباطح  ْ َ َِّ َُ ِ َ ِْ 

, وقد ذكر هذه األبيـات أوال يف أرسار البالغـة, ثـم يف دالئـل اإلعجـاز 
رجع مجـال األبيـات إىل جهـة اللفـظ, ثـم أخـذ حيلـل وذلك يف ثنايا ذم من أ
وأحــسن , واشــحذ بــصريتك ,  ثــم راجــع فكرتــك ": األبيــات فبــدأ بقولــه

 . ")١(ودع عنك التجوز يف الرأي, التأمل 
فعبد القاهر هنا يضع قواعد التذوق, وأول قاعدة هي إخالء النفس من 

ظـر إىل مـا أمامـك وتفريغ الذهن عن كل ما يعكر صفو الن, الفكرة السابقة 
 ذلـك أن ": فقـال, وبعد ذلـك بـدأ يف حتليـل الكـالم , ًليكون احلكم حمايدا 

 " وملا قضينا من منـى كـل حاجـة ": أول ما يلقاك من حماسن الشعر أنه قال

                                                 
  .٢٢: أرسار البالغة   (١) 
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فعرب عن قضاء املناسك بأمجعها واخلروج من فروضها وسـننها, مـن طريـق 
َّ ومـسح ":ثـم نبـه بقولـه , وهي طريقـة العمـوم, أمكنه أن يقرص منه اللفظ 

ثـم .....  عىل طواف الوداع الـذي هـو أخـر األمـر"باألركان من هو ماسح 
 فوصل بذكر مسح األركان ما وليه " أخذنا بأطراف األحاديث بيننا ": قال

 األطراف عىل الصفة التي خيتص هبا الزمـان "ثم دل بلفظ , من زم الركاب 
َّة لطيفة  طبق فيها مفصل التشبيه وأفـاد ثم زان ذلك باستعار..... يف السفر 

 .")١(كثريا من الفوائد بلطف الوحي
فعبد القاهر يبني دالالت الرتاكيب كام أنه يفتح لنا باب قـراءة إحيـاءات 

يظهـر ذلـك فـيام قالـه يف داللـة لفـظ , الكلمة  والطريق إىل معانيهـا الرحبـة 
 ).األطراف(

 آخر, ويوازن بيـنهام, ويظهـر كذلك يبني قيمة اللفظ حني يستبدل بلفظ
ثـم نتنـاول حتليلـه .  ومل يقـل بـاملطي" بأعناق املطي " :ثم قال: ذلك يف قوله

 :ألبيات البحرتي
ـــا رضائـــب مـــن قـــد نـــرى َبلون ََ ْ َ ْ ََ ِ 
ـــه احلادثـــا ـــرء أبـــدت ل ـــو امل َه َُ ْ ُْ َ ُ 
ـــــــي ســــــؤدد ٍتنقـــــــل يف  خلقـ ُ ُ َ ُ َُ َ َِ 
ًفكالــــسيف إن جئتــــه صــــارخا َِ َ ُ ِ ْ ِ َ 

 

ــــا إن ر  َفم َْ ـــاَ ـــتح رضيب ــــا لف َأين ِ 
ــا صــليبا ِت عزمــا وشــيكا ورأي َِ َ ًَ ً ً ُ 
ـــا ًســـامحا مرجـــى وباســـا مهيب ًَ ُ ََّ َ 
ُوكالبحـــــر إن جئتــــه مــــستثيبا ُ َ َِ ْ ِ َ 

 

                                                 
 .٢٣ − ٢٢: أرسار البالغة   (١) 
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ًووجدت هلا اهتزازا يف ,  فإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك ":ثم يقول
فإنـك تعلـم رضورة أن , واستقيص يف النظـر , نفسك فعد فانظر يف السبب 

َ أنه قدم وأخر ليس إال َّوعـرف ونكـر , َّ َّوأعـاد وكـرر , َوحـذف وأضـمر , َّ َ ,
 ." )١(ًوتوخى عىل اجلملة وجها من الوجوه التي يقتضيها علم النحو

ثم يدله عـىل , نرى عبد القاهر هنا يتابع حركة شعور املتلقي أمام النص 
لـذي ا, فإن شعر باحلسن واالهتزاز فعليه أن يبحث عـن الـسبب , ما يفعله 

سيكون يف طريقة نظمـه يف التعريـف والتنكـري, واحلـذف واإلضـامر, وغـري 
 .ذلك من معاين النحو التي هبا يكون معرفة أرسار مجال النص
 أفال تـرى أن ": ثم وضع الشيخ اليد عىل ما استحسن من األبيات فقال

 ":  ثـم قولـه" هـو املـرء أبـدت لـه احلادثـات ": أول يشء يروقك منها قوله
 ":ثـم قولـه, وإضـافة اخللقـني إليـه ,  بتنكري السؤدد " يف خلقي سؤدد تنقل

 ثم أن قرن إىل كـل واحـد مـن " كالبحر":  وعطفه بالفاء يف قوله"كالسيف 
 .)٢("التشبيهني رشطا وجوابه فيه 

قـال : وكان الشيخ حيرص عىل بيان قيمة الرتكيب بمقارنته بغريه فيقـول
 : له لقول إبراهيم بن العباسكذا ومل يقل كذا, يقول عند حتلي

                                                 
 .١٢٦: دالئل اإلعجاز   (١) 
 .١٢٦: دالئل اإلعجاز   (٢) 
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ٌفلو إذ نبا دهر وأنكـِر صاحــب َ َ َْ َُ ٌ ْ ُوسلـط أعداء وغـاب نصري  َ َ ٌ َ ْ َ َ ُ 
َتكون عن األهواز داري بنجوة ِ ِ ْ ُولكـن مقادير جرت وأمـور  ُ ُ ٌ َْ َ ْ َ 

ًوإين ألرجو بعد هذا حممدا ُ َ ُألفضل ما يرجى أخ ووزير  ُ ُ ٌَ َ 
ثـم , ومن احلسن واحلـالوة  ,  فإنك ترى ما ترى من الرونق والطالوة"

 إذ "تتفقد السبب يف ذلك فتجده إنام كان من أجل تقديمه الظرف الذي هو 
وأن مل يقـل فلـو تكـون عـن األهـواز  , " تكـون " عىل عامله الذي هـو "نبا 

 "َّ ثم أن نكر " كان ": ومل يقل" تكون ":ثم أن قال, داري بنجوة إذ نبا دهر 
 ثم أن ساق هذا التنكري يف مجيع ما أتـى " نبا الدهر فلو إذ": ومل يقل"الدهر 

ً وأنكـرت صـاحبا ":  ومل يقـل"ُ وأنكـر صـاحب ":ثم قـال, به من بعد  ال , ُ
) الـنظم(ُجتعله حـسنا يف , ًترى يف البيتني األولني شيئا غري الذي عددته لك 

 .)١("وكله من معاين النحو كام ترى 
 .لتذوقوعبد القاهر هنا يستحث القارئ عىل ا

ِّوكان يأخذ بيد قارئه ويعلمه كيف يسري عقله ليتذوق الـنص  يقـول يف , ُ
 : قول البحرتي

ٌدان عىل أيدي العفاة وشاسع ٍّعـن كل ند  ٍ ِ  َّ يف الندى ورضيبُ
ُكالبدر أفرط يف العلو وضوءه ُ َ َ ُّللعصبة السارين جـد قــريب  ِ َ َّ ِ 

                                                 
 .١٢٧ , ١٢٦: دالئل اإلعجاز   (١) 
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 األول مل تنتـه إىل وأنت يف البيـت,  وفكر يف حالك وحال املعنى معك "
ُويـؤدي , ُومتثيله له فيام يمىل عىل اإلنسان عينـاه , الثاين ومل تتدبر نرصته إياه 

وتأملـت طرفيـه فإنـك , ثم قسهام عىل احلال وقد وقفـت عليـه , إليه ناظراه 
َتعلم بعد ما بـني حالتيـك  ْ وحتببـه , وشـدة تفـاوهتام يف متكـن املعنـى لـديك , ُ

, وحتكـم يل بالـصدق فـيام قلـت , وتوفريه ألنسك  , ونبله يف نفسك, إليك 
 .)١("واحلق فيام أدعيت 

ًفعبــد القــاهر هنــا يبــدو معلــام للتــذوق وكيفيــة تلقــي املعــاين اللطيفــة يف 
والتفكــري يف بنــاء , والتأمــل احلــصيف , وذلــك بمــراودة اخلــاطر , التمثيــل 
 .الكالم

بالغـة ; ألنـه كـان ثم نجده يف باب التمثيـل يمـزج األحـوال النفـسية بال
ًيدرك إدراكا تامـا أن اللغـة واألدب ينبعـان مـن الـنفس واملـشاعر الداخليـة  ً

وكيـف يـؤثر يف , فنراه بعد أن يبني كيف يـأيت التمثيـل يف الكـالم , لإلنسان 
 فأما القـول يف ": يبني أسباب ذلك, وعلله, فيقول يف باب التمثيل, النفس 

ومـا الـذي ,  التـأثري وبيـان جهتـه ومأتـاه العلة والسبب مل كان للتمثيل هـذا
ًوإذا بحثنا عن ذلك وجـدنا لـه أسـبابا وعلـال .. أوجبه واقتضاه كـل منهـا , ً

َيقتــيض أن يفخــم املعنــى بالتمثيــل وينبــل ويــرشف ويكمــل  فــأول ذلــك , ُ

                                                 
 .١٦: أرسار البالغة    (١) 
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, وأظهــره أن أنــس النفــوس موقــوف عــىل أن خترجهــا مــن خفــي إىل جــيل 
دها يف الـيشء تعلمهـا إيـاه إىل يشء أخـر وأن تر, وثانيها برصيح بعد مكني 

نحو أن تنقلهـا مـن العقـل إىل , وثقتها به يف املعرفة أحكم , هي بشأنه أعلم 
 .)١("اإلحساس 

وبعد فهذا شذرات من طريقة عبد القاهر اخرتهتـا للوقـوف عـىل بعـض 
 : منهجه الذي نلخصه يف اآليت

م جيري عـىل اللـسان حيرص عىل بيان قيمة الباب يف اللغة, وأمهيته مادا )١
 .العريب

ِّيقوم حتليله عىل التقيص للكلمة من مجيع جهاهتا, فيبني ملـاذا عرفـت أو  )٢ ُ
ِّنكرت ? وملاذا جاءت اسام أو فعال ? وملاذا قدمت أو أخرت ?  ُ ِّ ُُ ً ً ِّ 

وإعــامل العقــل إلخــراج , وطــول التأمــل , ُّاجلــد عنــد النظــر يف الــنص  )٣
 .املعاين

 .ص; ليتبني الفضل واملزيةعقد املوازنات بني النصو )٤
 .مزج األحوال النفسية بالبالغة )٥
 .ثم إعادة تركيبها, تفكيك مباين الكالم  )٦
 .إجراء الدرس البالغي يف األدب والشعر )٧

                                                 
 .١٢١: أرسار البالغة   (١) 
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 .البحث عن األفكار من وراء البناء اللغوي )٨
 .إن قيمة الكلمة تكون بربطها بغريها )٩

ــا ــاهج التعلــيم العــام يف :  ثاني ــة مــنهج عبــد القــاهر يف من اململكــة العربي
 :السعودية

ُلقــد أقــرت منــاهج البالغــة العربيــة يف اململكــة العربيــة الــسعودية عــام 
ُحيـث يقـرر , ُم وحتى اآلن تدرس يف املـدارس الثانويـة ١٩٧٤/ هـ ١٣٩٤

 . منهج البالغة والنقد من الصف األول الثانوي إىل الصف الثالث الثانوي
 صــفات الكــالم − الفــصل األول −يــدرس الطالــب يف الــصف األول 

ٌثم تعرض له نصوص أدبية , البليغ  ٌ ُ ويطلب منه استخراج صفات الكالم , ُ
وال أعتقــد أن الطالــب قــادر يف هــذه املرحلــة , البليــغ مــن هــذه النــصوص 

َّثم يدرس أبـواب علـم البيـان , املبكرة عىل استخراج صفات الكالم البليغ  َ ُ
 .وكناية , واستعارة ترصحيية, ومكنية ,  تشبيه وأنواعه من

َويف الفصل الثاين يدرس الطالب بعض أبواب علم املعـاين مـن تعريـف 
, والنهــي , واألمــر , وأرضب اخلــرب , وأغــراض اخلــرب , للخــرب واإلنــشاء 

الطبـاق واملقابلـة : ثم يدرس من أبواب علم البديع, والتمني , واالستفهام 
 . والتورية,واجلناس , والسجع , 
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َّويف الصف الثاين تدرس البالغة يف القـسم األديب  ففـي الفـصل األول , ُ
ُيــدرس مــن علــم املعــاين الــذكر واحلــذف, والقــرص, والتقــديم والتــأخري, 

ــاب  ــان , والوصــل والفــصل, واإلجيــاز واإلطن ــم البي ــن عل ــدرس م ــام ي َّك ُ
 .االستعارة التمثيلية, واملجاز املرسل

َل الثاين يدرس من علـم البـديع االقتبـاس, وحـسن التعليـل, ويف الفص
َواألسلوب احلكيم وتأكيد املدح بام يشبه الذم, ثم يـدرس ملحـة عـن تـأريخ 

وقـد أشـري إىل نظريـة , ًكام يدرس كتبا من املدرسة النقديـة , البالغة والنقد 
 .عبد القاهر اجلرجاين إشارة موجزة يف حدود صفحة ونصف فقط

يــدرس الطالــب يف الفــصل , الــصف الثالــث  فهــو نقــد أديب أمــا مــنهج 
 ثـم يـدرس الـشعر وعنـارصه, – وظيفتـه وغاياتـه –األول عن النقد األديب 

وطريقـة التحليـل قائمـة عـىل , ويعرض لبعض النصوص األدبية بالتحليل 
 . رشح األبيات وتطبيق عنارص الشعر عليها دون التعرض ملعاين النحو

ويف هنايــة الكتــاب , درس الطالــب النثــر وأنواعــه ويف الفــصل الثــاين يــ
وفيهـا حـث , يقع يف صـفحة ونـصف ) تذوق النص األديب: (درس بعنوان

دون تعليمــه كيفيــة , للطالــب عــىل اســتخدام ذوقــه عنــد قــراءة النــصوص 
 .استخدام الذوق, ووسائل الوصول إليه
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ىل وهكـذا تبــدو املنــاهج الدراسـية مكتظــة باملعلومــات بطريقـة تقــوم عــ
يبدأ الدرس باألمثلة من القرآن, والشعر, ثم نظرة حتليليـة , الرسد واحلشو  

ترشح الدرس واملصطلحات, ثم أمثلة أخرى للمناقشة والتحليـل, ولـيس 
ويف دراسـة , أو تكـوين مللكـة التـذوق , فيها إثارة للعقل أو نمـو للمـدارك 

ــوان ــون : (بعن ــيم مطالــب اإلرشاف التــي حيققهــا املــرشفون الرتبي عــىل تعل
 رسـالة -للباحـث حممـد بـن عـامر القحطـاين , ) البالغة يف املرحلة الثانويـة

,  توصل الباحـث إىل أن مطالـب اإلرشاف عـىل البالغـة متدنيـة −ماجستري
فعناية املرشفني ترتكز عىل إدارة الصف, واستخدام الوسائل التعليمية دون 

يطبقـون ثامنيـة إجـراءات فهـم , االلتفات إىل املطالب اخلاصة بالعلم نفـسه 
تدريب الطالـب : منها. )١(من ثالثني إجراء جيب أن تطبق عىل درس البالغة

 .عىل كيفية التذوق
 :تدريس نظرية النظم والتذوق يف اجلامعات السعودية: ثالثا

 :حتتضن مملكتنا احلبيبة ثالث كليات متخصصة يف اللغة العربية هي
مــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية كليــة اللغــة العربيــة بجامعــة اإل  - ١

 .هـ١٣٧٤وأنشئت عام , بالرياض
وأنـشئت عـام , كلية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنـورة   −٢

 .هـ١٣٩٥
                                                 

 .٨: رسالة ماجستري مقدمة من قسم املناهج وطرق التدريس بجامعة امللك سعود    (١) 
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 .هـ١٤٠١وأنشئت عام , كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى   − ٣
ففـي جامعـة اإلمـام قـسم البالغـة والنقـد , ويف كل كلية قـسم للبالغـة 

ويف اجلامعـة اإلسـالمية , هــ ١٣٩٥افتـتح عـام , ومنهج األدب اإلسالمي 
ويف جامعـة أم القـرى قـسم , هــ ١٣٩٧قسم البالغـة واألدب وافتـتح عـام 

 .هـ١٤٠١البالغة والنقد وأنشئ مع الكلية عام 
لكـن نظريـة عبـد القـاهر يف , وتتنوع املقـررات البالغيـة يف أقـسام البالغـة 

-كليـة اللغـة العربيـة −ويف جامعة أم القرى , ات مستقلة التذوق مل حتظ بمقرر

َّمادة تدرس يف قسم البالغة حتت اسم  َ هتـتم بتـدريس  ) كتاب قديم يف البالغـة(ُ
إن تسمية الكتاب بأنه قديم قد ال حتقق اهلـدف : وأقول, أحد كتايب عبد القاهر 

ًكام أهنا تدرس بعضا من منهج الشيخ عرضا يف , من تدريسه  ً ِّ  .بعض املقرراتُ
 :دراسات نادت بتعميم هذه النظرية: ًرابعا

كثرية هي الدارسات التي قامت حول عبـد القـاهر ومنهجـه يف التـذوق 
فمنها ما طبقت هذه النظرية يف درسها البالغي, وقامت , ونظريته البالغية 

ككتب الدكتور حممد أبو موسى شيخ , عىل تربية ملكة التذوق عند الدارس
وهي كثرية قامت عىل إحياء البالغة, وإعـادة ,  يف العرص احلديث البالغيني

 .)١ (الروح إليها
                                                 

البالغة القرآنية يف تفسري الزخمرشي و أثرها يف الدراسات البالغية, خصائص الرتاكيـب, : كتبه هي   (١) 
ءة يف األدب القديم , التصوير البياين, دراسـة يف البالغـة والـشعر, اإلعجـاز دالالت الرتاكيب, قرا

البالغي, القوس العذراء وقراءة الرتاث, مدخل إىل كتايب عبد القاهر اجلرجاين, مراجعات يف أصول 
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ومن الدراسات من طالبت بتطبيق هذه النظرية عىل أرض الواقـع أثنـاء 
النقـد ": دراستها له كدراسات الدكتور أمحد عبد الـسيد الـصاوي يف كتابيـه

 "ل عند عبد القـاهرمفهوم اجلام"م, و١٩٨٢ عام "التحلييل عند عبد القاهر
 تربيـة الـذوق ":هـ وكدراسة الدكتور عبد العزيز عبـد املعطـي عرفـة١٤٠٤

ــاهر اجلرجــاين  ــد الق ــد عب ــع عــام "البالغــي عن ـــ ١٤٠٣ طب وكدراســة , ه
 .هـ١٤٢٠ " أبعاد إبداعية يف منهج عبد القاهر ":حممد عباس: الدكتور

ــد القــاهر مــن خــالل تــدريس ال ــة عب ــاك دراســة طبقــت نظري بالغــة  وهن
ثــم بينــت أثــر هــذه النظريــة بعــد , البــديع , البيــان,  املعــاين:بمــستوياهتا الثالثــة

نجـاح أمحـد الظهـار, التـي : وهـي دراسـة للـدكتورة, التدريس عـىل الطالبـات 
 أثر استخدام نظرية الـنظم عنـد عبـد القـاهر يف تنميـة التـذوق األديب ": بعنوان

 أن طالبات قسم اللغة العربيـة غـري فقد الحظت , "لدى طالبات اللغة العربية 
قادرات عىل تذوق النصوص األدبيـة, فقامـت بتدريـسهن عـىل طريقـة الـشيخ 

ثـم أجـرت , التحليلية التذوقية, وإكـساهبن املهـارات املستخلـصة مـن منهجـه 
دراسة عىل أربعني طالبة لتعـرف مـدى اسـتفادهتن مـن مـنهج الـشيخ, فكانـت 

ة أثبتت أنه من خالل طريقة عبد القاهر قد نـام من عينة الدراس% ٩٥النتيجة أن 
                                                                                                                 

الدرس البالغي, تقريب منهاج البلغاء حلازم القرطاجني, رشح أحاديث من صحيح البخاري, من 
 دراسة يف منازع الـشعراء, آل : القرآين, دراسة حتليلية لسورة األحزاب, الشعر اجلاهيلأرسار التعبري

 .غافر وفصلت دراسة يف أرسار البيان: حم 
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ويف كتاهبــا رشح للطريقــة التــي اســتخدمتها للوصــول . لــدهين التــذوق األديب
 . )١(بالطالبات إىل مرحلة إكساهبن التذوق

 :وبعد هذا نقدم توصيات هتم البحث
 : توصيات لتدريس البالغة يف املرحلة الثانوية

 .لطالبغرس حب اللغة العربية يف نفوس ا -
 .ومن ثم تطبيقه, االهتامم بتدريس الطالب منهج الشيخ  -
وإقامــة ورش العمــل واللقــاءات , االهــتامم بإعــداد معلــم البالغــة  -

 .لتحسني أداء تدريس هذا العلم
, جتديد بنـاء منـاهج البالغـة, وإقامتهـا عـىل التـدريب عـىل التـذوق  -

, قارن  , انظر, وإرشاك الطالب يف ذلك واإلكثار من عبارات تأمل 
 ما رأيك ? , تذوق 

االستعانة بعلامء البالغـة واملتخصـصني الرتبـويني يف وضـع منـاهج  -
 .املرحلة الثانوية

 .الرتكيز عىل بالغة النص القرآين يف الدرس البالغي -
تقديم البالغة بطريقـة تناسـب العـرص, وتناسـب تفكـري طلبـة هـذا  -

 .العرص

                                                 
 .١٤٧ – ١١٧:فصل التطبيق امليداين , َّنجاح أمحد الظهار / د . أ: انظر أثر استخدام نظرية النظم   (١) 
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 : يةتوصيات لتدريس البالغة يف املرحلة اجلامع
ومقـررات , ختصيص مقررات تعنى بنظرية عبد القـاهر يف التـذوق  -

أخرى تدرب الطالب عىل التذوق يف شتى أقسام كلية اللغة العربية 
ويف جامعة امللك فيصل بالدمام يدرس قسم , وأقسام اللغة العربية 

ــادة تــسمى ــة م ــذوق األديب": اللغــة العربي , لكنهــا ال تتعــرض "الت
 .لعبدالقاهر

ــة لفــت ا - لطالــب إىل اجلــزء املغيــب مــن تــراث عبــد القــاهر واملطالب
 .بالتفكري فيه وإحيائه

تعلـــيم الطـــالب عمليـــة اإلبـــداع ومهـــارات التفكـــري مـــن كتـــب  -
 .عبدالقاهر

بناء املقررات التعليمية عىل طريقة تناسب جيلنا, من إثارة العقـول,  -
 .وتدريبها عىل استخراج املجهول

وال , ا كتـب صـاحلة لكـل زمــان التعامـل مـع كتـب الـشيخ عـىل أهنـ -
 توسم بأهنا قديمة ; ألن وراء هذه الكلمة ما وراءها 
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 :  نتائج متوقعة بعد تدريس منهج عبد القاهر
إن هذا املنهج يكسب املتلقـي إدراك مـا يف النـصوص األدبيـة مـن مجـال 

, ًوجيعله قادرا عىل حتليل النص وتفصيل عنارصه, الفكرة ومجال األسلوب 
كام هيـدف إىل تنميـة التـذوق , واحلكم عىل مفرداته وتراكيبه ,  مجاله وتذوق

فإذا أحكـم الطالـب هـذا بـرع , والنقد والقدرة عىل املفاضلة بني األساليب 
وتنميـة , فيستطيع نقل أفكاره والكتابـة اجليـدة , بعدها يف سائر فروع اللغة 

فيـدرك , ة األخـرى قدرته عىل فهم األفكار التي تشتمل عليها اآلثار األدبيـ
وإدراك خصائص كـل لـون , والنثر , والشعر , أرسار بالغة القرآن الكريم 

ومن , كام يستطيع أن يميز بني اجليد والرديء من الكالم , من هذه األلوان 
 .ثم تكون له قدرة عىل صناعة األدب وتأليفه

ديم  أن يكون قد وفقني يف تق−سبحانه وتعاىل−ويف اخلتام أرجو من اهللا 
هذه الورقة التي أمتنى من خالهلا إعادة النظـر يف منـاهج البالغـة العربيـة يف 

وإظهـار البالغـة يف ثوهبـا اجلميـل لنعـرف أرسار , كافـة مـستويات التعلـيم 
ًلغتنا اخلالدة بدءا من القرآن الكريم وامتدادا لسائر كالم العرب  ً. 

 .بركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا و, واهللا من وراء القصد 
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أثر استخدام نظرية النظم عند الشيخ عبـد القـاهر اجلرجـاين يف تنميـة    – ١
نجاح أمحد الظهار, : د.أ: التذوق البالغي لدى طالبات اللغة العربية

 .الطبعة األوىل, دار العبيكان
  تعليـق الـشيخ حممـود شـاكر,-عبد القاهر اجلرجـاين : أرسار البالغة   − ٢

 دار املدين بجدة
حممـد الدايــة, فــائز : عبـد القــاهر اجلرجـاين, حتقيــق: دالئـل اإلعجــاز   − ٢

 .الداية, دار معرفة متجددة
 .مناهج البالغة والنقد للمرحلة الثانوية   − ٣
مطالب اإلرشاف التي حيققها املرشفون الرتبويون عىل تعليم البالغـة    − ٤

طاين, رسالة ماجـستري مـن قـسم حممد عامر القح: يف املرحلة الثانوية
 .املناهج وطرق التدريس, جامعة امللك سعود

 .مواقع اجلامعات السعودية عىل الشبكة املعلوماتية   − ٥
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